Teisės vykdyti papildomą vairuotojų
mokymą
suteikimo,
sustabdymo,
atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos forma)
Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Gauta
20__-__- __ Nr. _______
ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA
20__ m. _________________ d.
________________
(sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________,
(mokymo įstaigos vadovo arba jo paskirto už papildomą vairuotojų mokymą atsakingo asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,
(mokymo įstaigos pavadinimas, identifikavimo kodas)

_______________________________________________________________________________.
(mokymo įstaigos buveinės adresas ir elektroninio pašto adresas)

vadovaudamasis (-i) Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo,
atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo nuostatomis, patvirtinu mokymo įstaigos atitiktį
nustatytiems reikalavimams:
Eil.
Reikalavimo aprašymas
Ar mokymo
Nr.
įstaiga
atitinka
reikalavimą?
1.

Mokymo įstaiga turi nuosavą, nuomojamą ar panaudos pagrindais naudojamą
administracinę patalpą ir mokymo patalpą (-as)

2.

Mokymo įstaigos administracinė ir mokymo patalpa (-os) turi atitikti darbų saugos,
priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas, šių patalpų įrengimas, apšvietimas,
šildymas ir vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 102:2011„Įstaiga,
vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ mokymo klasėms taikomus reikalavimus
Mokymo įstaigos administracinėje patalpoje turi būti telefoninis ryšys ir internetas
(galimybė naudotis elektroniniu paštu ir gauti į jį Inspekcijos pranešimus), ši patalpa
turi būti įrengta kitoje patalpoje nei mokymo patalpa (-os)

3.

4.

Mokymo įstaigos mokymo patalpoje (-ose) turi būti metodinė mokomoji medžiaga
(įskaitant demonstruoti reikalingas priemones, techninę įrangą (projektorius ir pan.) ir
kt. ir veikianti įranga, skirta mokymo proceso vaizdo ir garso įrašams daryti ir saugoti

5.

Mokymo įstaiga turi interneto svetainę, kurioje yra nurodyti administracinės ir
mokymo patalpų adresai, kontaktai ir darbo laikas, už papildomą vairuotojų mokymą
atsakingo asmens vardas, pavardė ir telefonas, mokymų laikas, mokymo paslaugų
kaina, mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, mokymo įstaigos elektroninio pašto
adresas
Mokymo įstaigos administracinės ir (ar) mokymo patalpos (-ų) nuomos ar panaudos
sutartys turi būti įregistruotos Nekilnojamo turto registre

6.*

 TAIP

 TAIP
 TAIP
 TAIP

 TAIP
 TAIP
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7.

Mokymo įstaigoje turi būti teisės aktų nustatyta tvarka įdarbinti vairuotojų mokytojas
(-ai) ir psichologas (-ai)

 TAIP

8.

Vairuotojų mokytojas turi turėti galiojančią nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti
vairuotojų mokytoju ir ne trumpesnę kaip 2 metų vairuotojų mokymo darbo patirtį

 TAIP

9.

Vairavimo instruktorius turi turėti galiojančią nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti
vairuotojų mokytoju ir ne trumpesnę kaip 2 metų vairuotojų mokymo darbo patirtį

 TAIP

Psichologas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų
 TAIP
studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba
psichologo kvalifikaciją (specialybė), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos
aukštojo mokslo programas, ir ne trumpesnę kaip 2 metų psichologo darbo patirtį
* Reikalavimas netaikomas mokymo įstaigoms, kurioms administracinė ir mokymo patalpa (-os) priklauso
nuosavybės teise.

10.

Nurodau, kad mokymo įstaigos:
administracinė patalpa yra __________________________________________________________;
(adresas)

mokymo patalpa (-os) yra __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(adresas (-ai))

interneto svetainės adresas _________________________________________________________.

Nurodau, kad mokymo įstaigos:
vairuotojų mokytojas (-ai) yra ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(vardas (-ai), pavardė (-ės))

vairavimo instruktorius (-iai) yra ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(vardas (-ai), pavardė (-ės))

psichologas (-ai) yra ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(vardas (-ai), pavardė (-ės))

Už papildomą vairuotojų mokymą atsakingas asmuo yra (pažymėti „X“):
 vadovas ______________________________________________________________________;
(vardas, pavardė)

 vadovo paskirtas asmuo _________________________________________________________.
(vardas, pavardė)
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Informuoju, kad:
– esu veiksnus (-i), deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
– žinau, kad dėl nors vieno deklaracijoje pateikto klaidingo atitikties nustatytiems
reikalavimams fakto mokymo įstaigai suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą bus
panaikinta, be to, galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
– žinau, kad teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą gali būti sustabdoma arba
panaikinama, jeigu papildomo mokymo metu mokymo įstaiga neatitiks nustatytų reikalavimų dėl
kurių atitikimo esu pateikęs deklaraciją;
– esu susipažinęs (-usi) su Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašu ir Teisės vykdyti
papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašu;
– sutinku, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos dėl
deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo kreiptųsi į atitinkamus registrus.
____________________________

_______________

(vardas, pavardė)

(parašas)

(pildo Inspekcijos darbuotojas)

Pastabos. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________
(deklaraciją patikrinusio Inspekcijos darbuotojo pareigos)

_________________________
(vardas, pavardė)

_______________
(parašas)

